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HELUKABEL I SIFFROR

Helukabel grundades 1978 och är i dag en av världens 

ledande och mest innovativa tillverkare av ledningar och 

kablar till i stort sett alla industriella branscher. Huvud-

kontoret ligger i Tyskland med tillhörande anläggningar 

för produktion och distribution, och dotterbolagen åter-

finns i 28 länder (2018) fördelade över alla världsdelar. 

Verksamheten i Sverige startade år 1990. 

PRODUKTIONSDATA

● Kablar och ledningar från 0,05 till 1 000 mm2

● Årlig produktionskapacitet: 1 miljon km

● Produktionsyta: 50 000 m2

● Standardsortiment: 33 000 produkter

● Centrallager i Hemmingen: 160 000 m2

● Lager i Berlin: 5 000 m2 inomhus, 50 000 m2 utomhus

● Lager i Stockholm: 2 500 produkter, 1 300 pallplatser
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Helukabel har ett komplett sortiment av kablar, verktyg, 

kontakter och tillbehör för solenergi – från enskilda sol-

paneler till hela sammankopplade solcellsparker. Det ger 

oss en nyckeluppgift i det stora gemensamma samhälls-

projektet att ställa om Sverige till förnybar energi.

 Nu erbjuder vi inte bara one-stop shopping för sol-

cellsindustrin. Namnet Helukabel garanterar även högsta 

kvalitet. Våra kablar och kontakter för sol- och vindkraft 

är utvecklade och testade för att fungera oklanderligt i 

de mest krävande miljöer och sammanhang.

 Kunderna kan även välja förmonterade kabellösningar, 

som levereras i önskad längd. Poängen med dessa är 

att de säkerställer en hög kvalitetsnivå samtidigt som 

monteringstiden förkortas. Eller krassare uttryckt: En 

minskad felprocent ger en ökad förtjänst vid montering.

SOLEL ENERGIPOLITIK SOLCELLSPRODUKTER VARFÖR HELUKABEL?

Det finns ett utmärkt skäl att alltid välja Helukabel 

framför marknadens övriga kabelleverantörer: Vi har det 

multinationella företagets resurser och det lokala före-

tagets personliga bemötande. Våra kunder är vana vid 

en hög servicenivå med snabba leveranser. 

 I Tyskland ligger våra centrallager med Europas största 

och modernaste distributionscentral för kablar. Där finns 

våra 33 000 standardprodukter för omedelbar leverans 

till kunder runt hela världen. Och lagret i Stockholm om-

fattar 2 500 produkter och 1 300 pallplatser. 

 Utöver de snabba leveranserna vill vi betona den höga 

kvaliteten på våra produkter, som alltid representerar de 

senaste forskningsrönen och de modernaste materialen. 

Det gäller inte minst vår välkända solcellskabel Solarflex 

som är globalt certifierad av TÜV och VDE.

Solceller kommer alltså att spela en allt viktigare roll i 

framtidens Sverige. Det är också beslutat av riksdag och 

regering som 2016 slog fast att all svensk elproduktion 

ska vara förnybar senast år 2040. Målet formuleras i den

så kallade energiöverenskommelsen, som tillhandahåller 

en långsiktig plan för vårt lands energipolitik.

 Ett andra viktigt politiskt beslut som berör satsningen 

på solceller är det så kallade elcertifikatsystemet, ett 

stödsystem för elproducenter av förnybar el.  

 I Sverige utbetalas ett statligt stöd för installation av 

solceller. Stödet, som ges till både privatpersoner och 

företag, har rönt stort intresse. För att ytterligare driva 

på utvecklingen mot ett samhälle baserat på förnybara 

energislag har regeringen ökat stödet till 915 miljoner 

kronor per år under perioden 2018-2020.

HELA PAKETET: SOLCELLSKABLAR, KRAFTKABLAR, KONTAKTER, TILLBEHÖR

Jordens energiresurser är begränsade och vi nallar 

redan av kapitalet sedan lång tid. Å andra sidan ligger vi 

behagligt nära en stjärna vars resurser är obegränsade, 

i alla fall från mänsklig synpunkt. Den solstrålning som 

jorden tar emot under 90 minuter motsvarar mänsklig-

hetens totala energiförbrukning under ett helt år. Kan vi 

bara ta tillvara en bråkdel av detta överflöd är en stor del 

av framtidens energi- och miljöproblem lösta. 

 Solceller är den bästa produkt som dagens teknik 

erbjuder för att omvandla ljus till elektricitet, en produkt 

som dessutom blir allt effektivare och allt billigare tack 

vare en prioriterad teknikutveckling. Följdriktigt är det 

här den energiform som växer snabbast. Redan år 2040 

förväntas solen svara för 15 procent av världens samlade 

elförbrukning, enligt en studie från Bloomberg NEF.

- Har ni...   - Ja, det har vi


